ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-8918
Датум: 10.10.2018.г.

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/15)
достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица упућен
електронским путем дана 09.10.2018.г. у вези јавне набавке у отвореном поступку бр.20/2018 –
Набавка средстава за одржавање хигјене подова, зидова, санитарних чворова и материјала за
стерилизацију инфективног отпада у Општој болници Ваљево.
.
Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на следећа постављена
питања:
Питања : У складу са конкурсном дохументацијом за jавну набавку бр. 20/2018 - Набавка
средстава за одржавање хигијене подова, зидова, санитарних чворова и материјала за
стерилизацију инфективног отпада достављамо Вам захтев за доатним појашњењем.
Наиме, на стр. 18 кокурсне документације под тачком 10. Тражите да понуђач за партију 12
поседује ИСО 9001. Како је Међународна организација за стандардизацију ИСО објавила је да
ИСО 9001:2008 стандард престаје да важи 14.09.2018.године тако је његово тражење потпуно
беспотребно тј неосновано. ИСО 13485 је стандард који се односи на медицинска средства а
опрема за колектовање медицинског отпада неспада у медицинска средства. Тако да Вас молимо
да и то избаците из конкурсне документације.
Исто тако прочитаће те у тексту Решења које Вам достављамо у прилогу да је Републичка
комисија за заштиту права понуђача донела Решење у коме се каже да наручилац нема право да
захтева сертификате које и сам не поседује. Уколико Ви немате тражене сертификате молим вас
да исте избаците из конкурсне документације, у супротном ће мо бити принуђени да поднесемо
захтев за заштиту права понуђача.
ном нивоу?
Одговор: Наручилац ће изменом конкурсне документације дефинисати додатни услов
наведен на стр. 18 кокурсне документације под тачком 10. Наведена измена односи се и
на поглавље број V- Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова.
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